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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: PG-67/2019 

Processo: 6584-0/2019 

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais elétricos para modernização do Sistema de 

Iluminação Pública - Tecnologia LED, conforme descrição constante no termo de referência, pelo período de 12 

(doze) meses. 

_____________________________________________________________________________________________ 

PREÂMBULO 

No dia 19 de novembro de 2019, às 09:00:00, reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Sete de Setembro, 

701 – Centro – Tremembé/SP, a Pregoeira DANIELE OLIVEIRA BARBOSA e a Equipe de Apoio SILVIA HELENA 

MONTEIRO DOS ANJOS, VÂNIA TEIXEIRA DE LEMOS ARAÚJO e designados pela Portaria nº 7.346/2019 constantes 

dos autos do Processo nº 6584-0/2019, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Reaberta a sessão presente 

os representantes das empresas ELETRO ZAGONEL LTDA - 81.365.223/0001-54 representado por CRYSTIANO 

ANTONELLI, SX LIGHTING SECOND EIRELI - 26.656.771/0001-25 representado por MARCELO HENRIQUE BARRETTI 

OLIVO, a Pregoeira amparada pela Equipe de Apoio recebeu do representante da empresa SX LIGHTING SECOND 

EIRELI a Certidão de Débitos de Tributos Federais e cópias dos contratos de fornecimento referente aos atestados 

fornecidos pelas empresas Elétrica Neblina Ltda. e Comercial Elétrica PJ. Ato contínuo a autenticidade da certidão 

foi conferida no site, sendo a mesma autêntica, os atestados foram analisados pela Equipe Técnica, na pessoa no 

engenheiro Alexandre Marcus Alves do Santos, que juntamente com Pregoeira e Equipe de Apoio aceitaram os 

mesmos , tendo em vista a comprovação da quantidade mínima exigida no edital.Os documentos apresentados 

foram colocados a disposição dos licitantes participantes, os quais conferiram rubricaram os mesmos.  

  

HABILITAÇÃO  

Diante da apresentação da CERTIDÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, exigida no item 6.1.2”f” 

e comprovação da quantidade mínima exigida no item 6.1.5 “c”, a empresa SX LIGHTING SECOND EIRELI - 

26.656.771/0001-25 foi declarada HABILITADA, tendo a mesma com fulcro no item 2.5.8.2 do termo de referência  

o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação da amostra de cada item vencido juntamente com a relação 

descrita no item 2.5.8.1 do mesmo documento. 

 

ADJUDICAÇÃO/ AMOSTRAS E LAUDOS /RECURSO  

A adjudicação dos objetos do presente certame, está condicionada ao cumprimento do disposto nos itens 2.5.8.1 

do termo de referência, no prazo estipulado no item 2.5.8.2 do mesmo documento.O representante da empresa 

ELETRO ZAGONEL LTDA, Sr. CRYSTIANO ANTONELLI manifestou a intenção de recurso no que tange a sua 

desclassificação, ao atestado apresentado pela empresa SX LIGHTING SECOND EIRELI bem como aos 

procedimentos de aceitação e características dos contratos apresentados pela licitante declarada Habilitada. O 

prazo para apresentação das razões de recurso começa a contar a partir da data da publicação do laudo de análise 
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das amostras e ensaios apresentados., o qual será divulgado no sitio oficial desta Municipalidade bem como no 

Diário Oficial do Município.  

_____________________________________________________________________________________________ 

ENCERRAMENTO 

 

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada 

após contratação na Secretaria Municipal de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 

10horas e 25 minutos, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes 

dos Licitantes presentes. 

_____________________________________________________________________________________________ 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

O representante da empresa ELETRO ZAGONEL LTDA, Sr. CRYSTIANO ANTONELLI manifestou-se contrário quanto 

aos atestados apresentados, pois segundo ele os mesmos não comprovam o efetivo fornecimento. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ASSINAM 

Pregoeiro e Equipe de Apoio       

 

 

DANIELE OLIVEIRA BARBOSA                                   SILVIA HELENA MONTEIRO DOS ANJOS 

 

 

VÂNIA TEIXEIRA DE LEMOS ARAÚJO                        ALEXANDRE MARCUS ALVES DO SANTOS 

 

 

 

Representantes das Empresas:  

 

 ______________________________ 

 ELETRO ZAGONEL LTDA 

 CRYSTIANO ANTONELLI 

  

 _______________________________ 

 SX LIGHTING SECOND EIRELI 

 MARCELO HENRIQUE BARRETTI OLIVO 

 


